Protokół Nr XII/2015
z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 października 2015r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.
Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek Rady.

Przewodnicząca

Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 11.00 do godz. 14.40.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: --Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Następnie stwierdziła, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum uprawniające
Radę do podejmowania uchwał.
Poinformowała, że porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję został Radnym
dostarczony, po czym odczytała jego treść, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, które
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są wnioski co do
zmiany porządku obrad?”
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady złożyła wniosek o wyłączenie z porządku obrad
punktu 2, tj. „Wręczenie nagrody za szczególne osiągnięcia”, ponieważ osoba, która miała
być nagrodzona tj. p.Beata Ogiela wyjechała na festiwal do Pragi. Rodzice też nie mogli
przyjść i odebrać nagrody. W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady złożyła
wniosek, aby ten punkt przełożyć na następną sesję Rady Miasta.
Po przedstawieniu zmiany do porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie
nad wnioskiem Pani A.Sasal o wykreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 2.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek p.A.Sasal o wykreśleniu z porządku obrad
punktu 2.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są jeszcze jakieś
wnioski o zmianę porządku obrad.
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Wobec ich braku przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.2. wykreślony
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr XI/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr XI/2015 z sesji Rady Miasta
tradycyjnie był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany
Radnym drogą elektroniczną.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołu. Radni
nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr XI/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XI/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił ważniejsze sprawy, którymi zajmował się od
ostatniej sesji. Są to:
– sprawy związane z budową stacji uzdatniania wody. Burmistrz poinformował, że do tej pory
prace na tym obiekcie przebiegają w sposób planowy. Widać to po budynku, który jest na
ukończeniu. Niedługo będą montowane filtry wewnątrz.
Pan Burmistrz nadmienił, że zakończenie inwestycji jest do końca listopada i na etapie
rozruchu stacja wymaga dłuższego płukania filtrów na co potrzeba ok. 20-30 kubików wody
na godzinę przez okres od 2-ch do trzech tygodni. Uważa, że na ten cel (do płukania filtrów)
należy wziąć wodę z ujęcia awaryjnego, żeby nie doprowadzić do braku wody.
Pan Burmistrz poinformował, że w dni wolne od pracy (a szczególnie w niedzielę) trzeba
będzie przeprowadzić kontrolę (Straży Miejskiej, Policji) w związku z urządzanymi na
motorach rajdami przez potok Adamczykowy i negatywnym oddziaływaniu tych zdarzeń na
ujęcie wody pitnej.
Ponadto Pan Burmistrz zasygnalizował o konieczności podłączenia studni, która została
wywiercona na działce Państwa Gacków, aby zasilić stację uzdatniania wody. Była podjęta
uchwała na poprzedniej sesji o częściowym nabyciu tej działki, gdzie jest wywiercona
studnia. Pan Burmistrz powiedział, że „doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli całą tą
działkę nabędziemy, ponieważ na całej jej długości przebiega główna sieć i przez tą działkę
trzeba będzie doprowadzić (przekopać) rurociąg do stacji uzdatniania. Będzie to krótsza droga
niż obchodzenie tą trasą, która w projekcie zrobionym w latach poprzednich jest
zaprojektowana – to prawie 2 razy dłuższa trasa. A poza tym potrzeba będzie wykopać jedną
dodatkową studnię, żeby docelowo maksymalnie wykorzystać stację uzdatniania.”
Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił, że trwają prace z wyceną tej działki.
- sprawy dot. przyszłych inwestycji: tj. zmiany projektu klatki schodowej w Miejskim
Przedszkolu nr 1 przy ul.Leśnej. Jest projekt zrobiony w latach poprzednich, który kosztował
35 tys.zł i projekt ten zakłada wybudowanie klatki schodowej za kwotę 350tys.zł bez windy,
która to klatka uszczupla obecne pomieszczenia przedszkola na każdej kondygnacji i zasłania
okna (główne naświetlenie sal) na każdej kondygnacji. Pan Burmistrz poinformował, że
„ściągnął” innego projektanta, który zrobił koncepcję zupełnie innego rozwiązania
prostszego, tańszego, z windą w środku, która nie uszczupla ilości pomieszczeń i rozwiązuje
modernizację węzłów sanitarnych.
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Koncepcja ta została Radnym wyświetlona i przedstawiona za pomocą projektora.
Pan Burmistrz nadmienił, że jest to szkic – prezentacja i trzeba zdecydować, bo to wiąże się
ze zmianą projektu.
Pani Dyrektor też nie widzi możliwości obcięcia tych sal. Klatka schodowa musi być
przebudowana do końca sierpnia przyszłego roku. Jest negatywna opinia Straży Pożarnej do
istniejącej klatki schodowej, która ma schody zabiegowe, nie ma wymaganej szerokości, już
nie mówiąc o windzie, itd. - dlatego sprawa jest niezmiernie pilna.
- kolejna sprawa dotycząca przyszłych inwestycji to jest sprawa kanalizacji – na ostatnim
posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Górna Raba” Pan Prezes
wyszedł z ofertą dotacji 100tys.zł na cele kanalizacyjne z wykorzystaniem w tym roku przez
Miasto.
Pan Burmistrz poinformował, że my nie mamy żadnej gotowej dokumentacji projektowej na
kanalizację. Mamy owszem dokumentację związaną z kanalizacją i wodociągiem na
os.Pańskie i ul.Ogrodową, ale nie możemy tego projektu wykorzystać w tym roku dlatego,
że musi być zmiana planu przestrzennego, którą prowadzimy, a będzie to może koniec roku,
a być może styczeń-luty.
Pan Burmistrz sugeruje aby tą dokumentację w części przeprojektować tj. na odcinku od
chłodni Pana Cichańskiego do ulicy Fabrycznej i na to wystarczyłoby nam te 100 tys.zł., bo
na co innego nie moglibyśmy w tej chwili szybko wydać.
Moglibyśmy ewentualnie wydać te pieniądze na projekt ulicy Zakopiańskiej, bowiem Gmina
Mszana Dolna zrobiła dokumentację projektową na kanalizację od Raby Niżnej, Olszówki aż
do Mszany w ciągu ulicy Zakopiańskiej. Niestety Miasto na etapie robienia tego projektu nie
zleciło projektu na przyłączenie domów przy ul.Zakopiańskiej. Pan Burmistrz dodał, że nie
wie dlaczego.
Kontynuując poinformował, że obecnie „jest prowadzona rozmowa z Panem Wójtem, żeby
dołączyć się do tej głównej nitki, ale my musimy pokryć projekt. Trzeba nowe podkłady
geodezyjne, żeby zaprojektować przyłączenie tychże domów przy ul.Zakopiańskiej, a są
pewne opóźnienia w wydawaniu map (w Starostwie) i jest obawa czy zdążymy. Kiedy będzie
realizacja tej inwestycji od strony Raby to też nie wiadomo.
Doszliśmy do wniosku, że lepiej zrobić coś już, żeby był efekt już. Podłączyłby się Refas
i chłodnia - byłby to pierwszy etap, który umożliwiałby podłączenie dalszej części osiedla
Pańskie”.
Podsumowując Pan Burmistrz stwierdził, że są to środki zewnętrzne, które daje Spółka
„Raba” i trzeba je błyskawicznie wykorzystać.
- sprawa użyczenia gruntu (części działki) Spółce „Raba”, która zwróciła się z wnioskiem o
odpłatne nabycie gruntu, za cenę wg wyceny. Temat jest w trakcie omawiania.
- istotna sprawa to rozstrzygnięcie przetargu na wywóz odpadów komunalnych.
- rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości koło Motelu. Tutaj też była podjęta
uchwała o zbyciu części nieruchomości dla Spółki „Uchacz”. Jednakże w międzyczasie, po
podjęciu uchwały wystąpił jeszcze jeden z oferentów, który też chce nabyć tą działkę.
W związku z tym wstrzymaliśmy wykonanie tej uchwały, musi bowiem dojść do spotkania
zainteresowanych stron.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Pani A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej podziękowała za dofinansowanie
zakupu oznakowanego samochodu dla Policji. Następnie Pani Komendant ustosunkowała się
do zapytania radnego w sprawie świateł na skrzyżowaniu na Rabkę. Jest to związane z tym,
że Komenda Powiatowa zwróciła się o wydłużenie czasu: w piątek od strony Krakowa,
a niedzielę dłużej w stronę Krakowa – żeby ta przepustowość była większa. Zostało również
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założone zamiast strzałki lewoskrętu, światło zielone – jest to decyzja GDDKiA.
W poniedziałek tam na miejscu będzie Komisja i będzie to wyjaśniać.
Pani Komendant nadmieniła również, że najlepszym rozwiązaniem na tym skrzyżowaniu
byłoby rondo.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, że dwie wersje koncepcji ronda na tym
skrzyżowaniu (rondo tzw. mniejsze i rondo przesunięte w kierunku ulicy z najazdem od
strony Rabki w kierunku Mszany) zostały zgłoszone i wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg
do Warszawy.
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.R.Sitkowski – w imieniu mieszkańców osiedla Krupciówka i os.Wójty zwrócił się o:
1) wykonanie przejścia dla pieszych (głównie chodzi tu o dzieci uczęszczające do
szkoły) za mostem u Szmida w okolicy przystanku;
2) oświetlenie tego przejścia
3) oświetlenie skrzyżowania wyjazdu z ulicy Spadochroniarzy, gdzie widoczność jest
bardzo ograniczona przez barierki. Lustro, które jest tam zamontowane nic nie da
w okresie zimy.
Radny p.J.Stożek – poparł wnioski Pana R.Sitkowskiego i zwrócił się z prośbą, „że jak będzie
Komisja z Generalnej Dyrekcji, to żeby im przedstawić propozycję aby obciąć tą barierkę,
żeby ta widoczność była”.
Druga sprawa, z którą zwrócił się p.J.Stożek dotyczy zamontowania tablicy ogłoszeń przy
schodkach do kościoła.
Kolejna to: Państwo Szczypkowie zgłaszają, aby za stadionem w stronę ich domu
zamontować lampę oświetleniową.
Radny p.S.Antosz – zwrócił uwagę na przejazd przez potok Słomka (k/ dr Pana Malca)
ściągane jest tam drzewo, a poniżej jest ujęcie wody do ponad 100 domów. Obecnie przejazd
jest zdewastowany (porozbijane kręgi) przez służby leśne, które wożą drzewo. Radny zwrócił
się z prośbą o podjęcie rozmów z Nadleśnictwem w sprawie naprawienia przejazdu.
2) Radny p.Stanisław Antosz zwrócił się także o mediację z przewoźnikiem w sprawie busa
szkolnego (chodzi o busa o godz. 15.00, tak aby wszystkie dzieci „mogły się zabrać”).
Radny p.J.Szynalik – pytanie kierowane do Pani Komendant Policji: „czy jest prowadzone
śledztwo, dochodzenie w sprawie zniknięcia Jezusa ukrzyżowanego na zakręcie”?
Radna p.A.Sasal – zwróciła się z prośbą o posprzątanie z igliwia terenu wokół studzienek na
łączniku os.Krakowska.
Radny p.J.Wardyński – zwrócił się o odsłonięcie lustra, które jest umiejscowione na wylocie
ulicy Ogrodowej z ulicą Marka koło Winiarni i które to lustro jest zasłonięte przez drzewo
rosnące na prywatnej posesji.
Ad.7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2016-2019.
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Przewodnicząca obrad – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek poinformowała, że Rada
Miasta wybiera dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej spośród zgłoszonych
kandydatów.
Poinformowała, że na ostatniej sesji był powołany Zespół opiniujący kandydatów na
ławników, po czym zwróciła się do Radnego p.Jana Stożka z prośbą o informację na ten
temat.
Radny p.Jan Stożek – odczytał protokół z posiedzenia Zespołu w dniu 14 września 2015r, na
którym Zespół dokonał czynności sprawdzających kandydatów pod względem spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie.
Protokół ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z protokołem, na ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej zgłoszone zostały
dwie kandydatury, tj. Pani Janina Anna Biel i Pani Zofia Maria Nowak.
Zespół pozytywnie zaopiniował kandydatury obu pań na ławników sądowych.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że wyboru ławników Rada dokonuje
w głosowaniu tajnym i wybiera dwóch ławników spośród dwóch kandydatów.
W związku z tym, iż jest to głosowanie tajne, Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie
radnych do komisji skrutacyjnej, której zadaniem było przeprowadzenie tajnego głosowania
w sprawie wyboru ławników.
Do Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili:
p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady zgłosiła p.Jana Stożka
p.Agnieszka Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady zgłosiła Panią Krystynę Pazdur
Radny p.Janusz Matoga zgłosił p.Bartosza Piątkowskiego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”) podjęła Uchwałę
Nr XII/100/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po wyjaśnieniu zasad głosowania przez Radnego p.Jana Stożka – Komisja Skrutacyjna
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników do Sądu
Rejonowego w Limanowej.
Na okoliczność przeprowadzenia głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który
został oczytany przez Radnego p.Jana Stożka.
Protokół ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej stanowią odpowiednio
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W tajnym głosowaniu na ławników Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w
latach 2016-2019 zostały wybrane Panie: Zofia Maria Nowak oraz Janina Anna Biel.
Uchwała Nr XII/101/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej
na kadencję 2016-2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie
dochodów i wydatków.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że są zmiany w stosunku do tego projektu, który Radni
otrzymali, po czym zwróciła się z prośbą do Pani Agnieszki Sasal – Przewodniczącej Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o wyjaśnienie i wskazanie o jakie zmiany chodzi.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że zmiana
wynika z tego, iż do budżetu miasta po stronie dochodów została wprowadzona kwota
40 900,77zł w dziale 756. Wzięła się ta kwota stąd, że nastąpiło ostateczne rozliczenie
środków, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Kwota ta została ujęta również po stronie wydatków w dziale 851.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 26 października 2015r. pozytywnie
zaopiniowała tą zmianę.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tej
zmiany, co do tego projektu uchwały”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się do p.A.Sasal Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
nadmieniła, że projekt uchwały był wyświetlany i można było go śledzić, po czym udzieliła
głosu Panu Burmistrzowi Miasta.
Pan Burmistrz odniósł się do jednej z pozycji w budżecie – kwoty przeszło 1 mln zł –
wyjaśnił, że dotyczy to korekty promesy, którą otrzymaliśmy na stację uzdatniania wody.
Promesa stanowiła 80% kosztów inwestycji. W wyniku przetargu koszt inwestycji zmalał,
w związku z tym w tej chwili musimy zmniejszyć tą kwotę dochodów, bo tej dotacji w takiej
wysokości nie dostaniemy. Stanowi to już 80% wartości wynikającej z przetargu.
Dlatego ta korekta i ta suma jest taka duża.
p.A.Sasal nadmieniła, że na Komisji Budżetowej również to było przedstawione i omówione.
W dalszej części posiedzenia, Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła się z zapytaniem:
„czy są jakieś pytania”?
Wobec ich braku, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
który to projekt przed chwilą został odczytany i którego treść została wyświetlona.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/102/2015 w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
Przewodnicząca Rady Miasta wyjaśniła, że w ślad za zmianami w uchwale budżetowej „idzie
też” zmiana w wieloletniej prognozie finansowej.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że
zgodnie z tym, że nastąpiły zmiany w uchwale budżetowej, tak samo te zmiany zostały
naniesione w uchwale o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Zmieniły się tu kwoty w związku z tą wprowadzoną do budżetu kwotą 40 900,77 zł.
Następnie p.A.Sasal odczytała sentencję projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a Przewodnicząca Rady wyjaśniła i odczytała pozycje, w których
dokonano zmiany. Po wyjaśnieniu, poddała projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/103/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk przedstawił, że w wyniku ogłoszonego przetargu na okres
18 m-cy wykonawcą tych usług będzie Zakład Utylizacji Odpadów z Myślenic.
W skali 1,5 roku koszt wywozu odpadów z terenu Miasta obniża się o 284 tys.zł w stosunku
do kwoty, która była w pierwszym przetargu też półtorarocznym. Jest to astronomiczna
kwota.
W zeszłym roku obniżyliśmy o 100 tys.zł cenę śmieci, w tej chwili aż o 284tys.zł.
Dzięki temu mamy taką sytuację, że możemy obniżyć stawkę za wywóz śmieci do kwoty
6,50zł od osoby (dotyczy odpadów segregowanych).
W uzupełnieniu p.A.Róg – Sekretarz Miasta dodał, że zmieniona została częstotliwość
odbioru w okresie zimowym, w którym śmieci będą odbierane 1 raz w miesiącu, w okresie
letnim – dwa razy w miesiącu, tak jak do tej pory.
Ponadto Miasto otrzymało „za darmo” od firmy 500 koszy na śmieci nie segregowane do
rozdania dla mieszkańców.
Część mieszkańców ma wydzierżawione kosze od Firmy „Empol”, która już nie będzie
zbierać śmieci – te osoby muszą wypowiedzieć umowę Empolowi, bo inaczej będą musiały
płacić za kosze.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji
Ochrony Środowiska Rady Miasta.
Radny p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja na posiedzeniu
w dniu 23 października 2015r. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji w uzupełnieniu do tego tematu dodał, że mieszkańcy nie będą
musieli wypełniać nowych deklaracji. Zostaną powiadomieni pismem, że stawka uległa
zmniejszeniu.
Pytania:
Radny p.J.Wardyński – część mieszkańców ma odkupione nawet jeszcze kosze z Traszkana
i jak Myślenice będą zbierać te odpady to oczywiście będą uwzględniać kosze z innymi
emblematami.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta odpowiedział, że nie. Każda firma odbiera kosze ze swoimi
emblematami. Więc, jeżeli mieszkańcy takie kosze posiadają na własność, to otrzymają
naklejki nowej Firmy, ale muszą to zgłosić.
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił się z pytaniem czy firma, która się podejmuje odbierania
śmieci ma jakiś sprzęt. Prosił o informację na ten temat.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, że jednym z warunków przetargu było posiadanie
sprzętu i firmy, które startują do przetargu wykazują ten sprzęt. Warunek ten obie Firmy
spełniły.
p.A.Sasal – czy wspólnoty dostaną te większe kosze?
p.A.Róg – Sekretarz Miasta odpowiedział, że tak. Do ustalenia jest jakiej pojemności.
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Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/104/2015 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Mszana Dolna wykonywania zadania
w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez
Gminę Mszana Dolna i Gminę Niedźwiedź.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, że do obu Gmin tj. Gminy Mszana Dolna i Gminy
Niedźwiedź zostały wysłane zapytania o wyrażenie woli wspólnego utworzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów. Pisemne potwierdzenie jest tylko z Gminy Niedźwiedź,
natomiast Gmina Mszana Dolna do dzisiaj nie odpowiedziała. W związku z tym, z projektu
uchwały skreślamy Gminę Mszana Dolna. Proponujemy uchwałę, która obejmuje wspólne
utworzenie punktu dla Miasta Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.
Pan Sekretarz poinformował również, że zgodnie z przepisami musimy taki punkt
selektywnej zbiórki odpadów utworzyć. Koszt takiego punktu waha się granicach od 450 –
500 tys.zł, ale są na to przewidziane środki pomocowe w wysokości nawet do 80% dotacji.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1 -„wstrzymującym
się”) podjęła Uchwałę Nr XII/105/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Mszana Dolna
wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez Gminę Niedźwiedź.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie projektu uchwały.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że projekt był
przedmiotem posiedzenia Komisji. Po rozliczeniu środków z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wprowadza się do Gminnego Programu kwotę 40.900,77zł. Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiła rozdysponować te środki
w następujący sposób: Klub Sportowy „Beskid” – 3.240,00zł, Biblioteka – 2000,00zł,
Miejskie Przedszkole Nr 2 – 7.000,00zł, zajęcia psycho-profilaktyczne kształtujące
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umiejętności społeczne (dla dzieci z rodzin uzależnionych) prowadzone przez P.J.Wargocką
-800,00zł oraz rezerwa: 27.860,77
Po przedstawieniu projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytań nie zgłoszono.
W dalszej kolejności głos zabrał p.Mieczysław Magierski, który poinformował, że „Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożone projekty pozytywnie
zaopiniowała”.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały Radni otrzymali
w materiałach, znajduje się on również na wyświetlaczu, po czym zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/106/2015
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/98/2015 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 11 września 2015r.
Burmistrz Miasta – przypomniał, że uchwała Rady Miasta dotyczyła nabycia części działki od
Państwa Gacków pod studnię, która została tam wywiercona.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta przedstawił na mapie wyświetlonej za pomocą projektora
miejsce, w którym ta studnia została wywiercona, a także lokalizację SUW (stacji uzdatniania
wody) i możliwości podłączenia tej studni do stacji.
Pytania:
Radny p.J.Stożek – czy w planie zagospodarowania jest to działka rolna czy budowlana?
Przez działkę przebiega droga, czy tę drogę też musielibyśmy kupić?
Pan Sekretarz odpowiedział, że droga jest prywatnym terenem i jest to działka rolna.
Co do sprawy zakupu działki wypowiedział się Radny p.S.Antosz, który uważa, że trzeba
zakupić całą tą działkę oraz p.B.Surówka, który uważa, że trzeba nabyć tą działkę.
Burmistrz Miasta – oświadczył, że z uwagi na sąsiedztwo z właścicielami tej działki chce się
wyłączyć z zespołu negocjacyjnego, który będzie prowadził negocjacje z Państwem Gacków.
Nadmienił, że jest zlecona wycena całości działki, żeby było jasne o jakiej kwocie możemy
mówić, albo do jakiej kwoty.
Podczas dyskusji nad treścią projektu uchwały, Przewodnicząca Rady na zapytanie Radnego
Pana B.Surówki o zespół negocjacyjny przedstawiła, że w uchwale z 11 września b.r. jest
zapisane w jaki sposób odbędą się negocjacje. Pod rozważenie natomiast, poddała zapis
w projekcie uchwały mówiący o zbyciu działki za cenę wynikającą z wyceny.
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Zaproponowała, aby pozostawić zapis, że nabycie nieruchomości będzie dokonane za cenę
ustaloną w negocjacjach przy udziale członków Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej - czyli zostawić zapis tak jak on brzmiał poprzednio.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta wyjaśnił, że cena ustalona przez rzeczoznawcę będzie wartością
graniczną, bo jeżeli nabycie działki miałoby być za cenę wynikającą z wyceny, to wtedy nie
ma negocjacji.
Burmistrz Miasta – zaznaczył, że cena negocjacji nie powinna przekroczyć kwoty z wyceny.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały, który
jak zaznaczyła jest dodatkowo „wyświetlany na wyświetlaczu”.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/107/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr
XI/98/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 września 2015r.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 10
min.przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid.
nr 7927/7 i 7927/8) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.B.Surówka – Przewodniczący
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.

Komisji

Rozwoju

Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/108/2015 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki
ewid. nr 4295/4 i 4291/3) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówił p.A.Róg – Sekretarz Miasta, przedstawiając na mapie (wyświetlanej
na wyświetlaczu) działki, o których mowa w projekcie uchwały.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
10

Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/109/2015 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu (działka
ewid.4291/1) stanowiącego mienie komunalne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o graficzne przedstawienie działki.
Po jej przedstawieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1 „wstrzymującym się”) podjęła Uchwałę Nr XII/110/2015 w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady poinformowała o piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Limanowej, które dotyczy analizy przesłanych oświadczeń majątkowych Radnych Rady
Miasta Mszana Dolna.
Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazuje, że przy stwierdzonych nieprawidłowościach,
przyjęto, że luki i niejasności w składanych formularzach wystąpiły z powodu przeoczenia
i braku wystarczającej uwagi przy ich wypełnianiu.
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu
oświadczeń majątkowych, po czym poinformowała, że wszystkie oświadczenia wpłynęły
w terminie.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Z informacji przesłanych przez
Naczelników Urzędów Skarbowych z Limanowej, Myślenic i Bielska-Białej wynika, że
oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek nie zawierają
błędów.
Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► przejście przy ul.Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Spadochroniarzy – tym
tematem zainteresujemy Zarząd Dróg Wojewódzkich, ponieważ jest to droga wojewódzka.
Ten problem nie został rozstrzygnięty prawidłowo przy budowie chodnika, budowie świateł
w rejonie stacji Orlen. W najbliższym terminie tego chodnika nie zrobimy. Konieczne jest
poszerzenie i utwardzenie pobocza, bo jest tam bardzo niebezpiecznie.
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► tablica przy schodkach – porozmawiamy z księdzem. Może by się przydała, ale zwyczaju
wieszania nekrologów na drzewie koło kościoła nie zlikwidujemy.
► lampa k/stadionu – Pan Sekretarz był tam z Panem Malcem - zlecimy wykonanie.
► przejazd przez potok Słomka koło doktora p.Malca – Burmistrz poinformował, że będzie
rozmawiał z Nadleśnictwem i na pewno uda się to poprawić.
► sprawa busa – Pan Burmistrz poinformował, że trzeba to dograć. Rano te dzieci są
zabierane, popołudniu natomiast nie mieszczą się do busa. Zrobiliśmy rozeznanie z innym
przewoźnikiem (właścicielem busów). Ponadto okazało się, że oprócz tego, że kurs jest
„opłacony” to przewoźnik od części dzieci (tych, które nie spełniają kryteriów zapewnienia
bezpłatnego dowozu do szkoły) pobierane są przez przewoźnika pieniądze. Pan Burmistrz
stwierdził, że albo sprawa zostanie dograna z przewoźnikiem albo zmienimy przewoźnika.
Nadmienił też, że szczególnie w okresie zimy jest niebezpiecznie i dlatego do tego tematu
trzeba podejść ze zrozumieniem.
► skradziona figura Jezusa - zaraz skierowałem Straż Miejską i poprzez kontakty
z mieszkańcami figura została znaleziona, była porzucona w krzakach. Została przekazana do
odnowienia i wróci na swoje miejsce.
► sprawa sprzątania osiedla – Pan Burmistrz powiedział, że wszystkie studzienki muszą być
oczyszczone przed zimą, Pan Dyrektor jest obecny i słyszy.
► sprawa lustra – Pan Burmistrz uznał, że jest to słuszna uwaga i wydał już dyspozycję.
Ad.19. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła ogólną informację o pismach jakie wpłynęły do Rady
Miasta w okresie między sesjami. Poinformowała również, że tych pism było ok. dziesięciu i
w większości z nich została skierowana na odpowiednie Komisje Rady.
Ad.20. Wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca Rady – Pani A.Sasal poinformowała, że Radni będą podejmować
działania wspomagające Miejski Ośrodek Kultury w organizacji akcji: „I ty możesz zostać
Św. Mikołajem”.
Pan Burmistrz Miasta – przedstawił ogólne zarysy organizacji uroczystości Święta
Niepodległości.
Przewodnicząca Rady – Pani A.Modrzejewska-Potaczek w związku z prośbą niektórych
mieszkańców zwróciła się do Radnych o indywidualne (w swoim okręgu wyborczym)
rozeznanie potrzeby ustalenia punktu (miejsca) spotkań z mieszkańcami, chodzi
o odpowiedni kontakt z mieszkańcami.
Ad.21. Wizytacja budynku „Sokół” w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego (obok
Biblioteki Miejskiej).
W tej części posiedzenia odbyła się wizytacja budynku „Sokół” znajdującego się obok
Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej.
Ad.22. Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady
Modrzejewska-Potaczek zamknęła obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miasta.

p.Agnieszka
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Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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